
หนา้ที ่1

หน่วย : บาท

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลติ/โครงการ งบประมาณ

 กจิกรรม - รายการ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั                 397,096,900 

กลุม่จงัหวดัภาคกลางปริมณฑล                     397,096,900 

โครงการ : โครงการพฒันากลุม่จงัหวดัอจัฉริยะอย่างย ัง่ยืน                     397,096,900 

<รวมกิจกรรม> : 1 พฒันากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อตุสาหกรรมและพาณิชยกรรมดว้ยระบบธุรกิจ

เกษตรอจัฉริยะ

                       5,822,400 

1. กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพฒันาสนิคา้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์(GI) กลุม่จงัหวดัภาคกลางปริมณฑล                        5,822,400 

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน                        5,822,400 

ระดบัที ่1 : ค่าจา้งเหมาบริการ                        5,822,400 

ระดบัที ่2 : จา้งเหมาส ารวจและจดัท าค าขอขึ้นทะเบยีนสนิคา้ GI                        1,750,000 

ระดบัที ่2 : จา้งเหมาตรวจสอบและยืน่ขอใชต้ราสญัลกัษณ์ GI                        1,500,000 

ระดบัที ่2 : จา้งเหมาประชาสมัพนัธส์นิคา้ GI                           72,400 

ระดบัที ่2 : จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ GI และสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพของกลุม่จงัหวดั                        2,500,000 

<รวมกิจกรรม> : 2 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบโลจิสติกส ์และระบบป้องกนับรรเทาพบิตัิภยั                     321,353,600 

1. กิจกรรมย่อย : ปรบัปรุง ซ่อมสรา้งถนนเสน้ทางขนส่งสนิคา้เขา้สู่กรุงเทพฯและปริมณฑลเสน้ทางจงัหวดั

นครปฐม

                     45,000,000 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                      45,000,000 

ระดบัที ่1 : ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต สาย นฐ .3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - 

บา้นศาลายา อ าเภอบางเลน,พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม

                     45,000,000 

2. กิจกรรมย่อย : ปรบัปรุงถนนเสน้ทางขนส่งสนิคา้เสน้ทางจงัหวดันนทบรุี                      14,000,000 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                      14,000,000 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นลาดบวัหลวง 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบรุี

                     14,000,000 

3. กิจกรรมย่อย : ปรบัปรุงและซ่อมสรา้งเสน้ทางขนส่งสนิคา้เสน้ทางจงัหวดัปทมุธานี                     150,000,000 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                     150,000,000 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิถนนแอสฟลัต ์ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0202 ตอน ศูนย์

ศิลปาชีพบางไทร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 347 ระหวา่ง กม. 21+800 - กม.32+600 ต าบลเชียงราก 

อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 12.4 กม.

                     50,000,000 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนผวิถนนแอสฟลัต ์ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนควบคุม 0100 ตอน

ปทมุธานี - ทา้ยเกาะ ระหวา่ง กม.0+000 - กม.6+500 (ดา้นซา้ยทาง) ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 6.5 กม.

                     35,000,000 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงและซ่อมแซมถนน ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอนสะพานนนทบรุี

 - แยกปทมุวไิล กม.7+380 - กม.9+000 (ดา้นซา้ยทาง) บางขะแยง อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดั

ปทมุธานี ความยาว 1.32 กม.

                     35,000,000 

รายงานตรวจสอบการบนัทกึเงนิ จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



หนา้ที ่2
ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงและซ่อมแซมถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอนแยกบา้นกลาง -

 ต่างระดบัลาดหลุมแกว้ ระหวา่ง กม.10+660 - กม.11+980 (ดา้นขวาทาง) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง

ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 1.62 กม.

                     30,000,000 

4. กิจกรรมย่อย : ปรบัปรุงและพฒันาความปลอดภยัในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคกลางปริมณฑล                      52,400,300 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                      52,400,300 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงผวิทาง ทล.302 ตอนแยกพงษเ์พชร - สะพานพระนัง่เกลา้ - ต่างระดบับางใหญ่ (เป็น

ช่วงๆ)  และ ทล.306  ตอนแคราย - คลองบา้นใหม่ (เป็นช่วงๆ)  ในพื้นทีจ่งัหวดันนทบรุี

                     17,792,200 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงผวิทางหลวง ทล.3215 ตอนบางบวัทอง - ไทรนอ้ย (เป็นช่วงๆ) ในพื้นทีจ่งัหวดั

นนทบรุี

                       4,713,000 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงผวิทาง ปท.3020 แยก ทล.340  (กม.ที ่32+150) - บา้นคลองบางหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี

                       5,000,000 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงผวิทางหลวงหมายเลข 321 ตอนก าแพงแสน - ทุง่คอก 1 (กม.36+435 -กม.40+210)

 ,ทล 3422 ตอนลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง ตอนที ่1 (กม.1+500 - กม.4+100) , ทล 3422 ตอนลาดบวั

หลวง - สองพีน่อ้ง ตอนที ่2 (กม.4+700 -กม.7+900) , ทล 3422 ตอนลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง ตอนที่

 3 (กม.8+500 - กม.12+450) , ทล 3422 ตอนลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง ตอนที ่4 (กม.12+800 - กม.

13+200) จงัหวดันครปฐม

                     24,895,100 

5. กิจกรรมย่อย : พฒันาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจสิตกิสเ์พือ่เชื่อมถนนสายหลกัและสายรอง

เสน้ทางสมทุรปราการ

                     59,953,300 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                      59,953,300 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจรแอสฟลัตกิคอนกรีต ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 

34 - บา้นลาดกระบงั อ าเภอพล,ี อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

                     24,953,300 

ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจร ค.ส.ล.ถนนสาย สป.4010 เชื่อม ทล. 3243 - เขตบางขนุเทยีน 

อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ

                     35,000,000 

<รวมกิจกรรม> : 3 พฒันาคุณภาพชีวิตสูส่งัคมน่าอยู่                      49,027,300 

1. กิจกรรมย่อย : ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ                        5,000,000 

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่                        5,000,000 

ระดบัที ่1 : ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ                        5,000,000 

2. กิจกรรมย่อย : พฒันาหอ้งผ่าตดัใหม้ปีระสทิธิภาพสูงเพือ่รองรบัการท าหตัถการในกลุม่ผูป่้วยโรคทีซ่บัซอ้น                      44,027,300 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                      44,027,300 

ระดบัที ่1 : ชุดเครื่องมอืผ่าตดัทางศลัยกรรม                        2,027,300 

ระดบัที ่1 : เครื่องเอกซเรยห์ลอดเลอืดสมองและล าตวัชนิดสองระนาบ พรอ้มตดิต ัง้                      42,000,000 

<รวมกิจกรรม> : 4 พฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงวฒันธรรมที่หลากหลาย                      20,893,600 

2. กิจกรรมย่อย : เยอืนวงัเก่า เล่าวนัวานผ่านส ารบัอาหาร                      10,000,000 

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน                      10,000,000 

ระดบัที ่1 : ค่าจา้งเหมาบริการ                      10,000,000 

ระดบัที ่2 : จา้งเหมาจดักิจกรรม"เยอืนวงัเก่า เล่าวนัวาน ผ่านส ารบัอาหาร"                      10,000,000 

3. กิจกรรมย่อย : เสน่หใ์กลก้รุง                      10,893,600 

งบรายจ่าย : งบลงทนุ                      10,893,600 

ระดบัที ่1 : ก่อสรา้งหอ้งน า้วดัราษฎรป์ระคองธรรม อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุี                        4,695,600 



หนา้ที ่3
ระดบัที ่1 : ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละซ่อมแซมสิง่ปลูกสรา้งการท่องเทีย่วคลองบางหลวง อ าเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม

                       6,198,000 



หนา้ที ่4

ระยะทาง ....................



หนา้ที ่5

ระยะทาง ...........................

ระยะทาง ...........................

ต าบล ...............อ าเภอ ..........

ต าบล ...............อ าเภอ ..........


